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. TarzqdzenieNr 99.2020
W6ita Gminy Starcza
z dnia22 paldziemika2420r.

w sprawie dokonaniaanaliry stanu gospodarki odpadami
komunalnymina terenieGminy Starczaza rok 2019

Na podstawieart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym(Dz. U. z 2020r.,poz. 713 z po2n.zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb
ustawyz dnia 13 wze6nia 1996r.o utrzymaniuczysto6cii porzqdkuw gminach(Dz. U.
22419r.,poz.2O1Ozpo2n. zm.)
tarz4dtam, co nastgpuje:

s1.
1. Dokona6corocznejanaliry stanu gospodarkiodpadamikomunalnymina terenie
GminyStarczazarok 2019.
2. Analizastanugospodarkiodpadamikomunalnymina terenieGminyStarczaza rok
2019 stanowi zalEcznikdo niniejszego Zanqdzenia.

s2.
wchodziwzyciez dniempodpisania
Zarzqdzenie

Zatqcznikdo Zarzqdzenianr 99.2020
z dnia22 pa2dziernika2020r

ANALIZA STANU GOSPODARKI

ODPADAMIKOMUNALNYMI
NA TERENIEGMINYSTARCZA

z,A201I ROK

Wprowadzenie
6lqskiegow powiecie
GminaStarczaznajdujesig w polnocnejczqSciwojewodztwa
czgstochowskimprzy jego polu$niowejgranicy. Gmina graniczy z nastqpujqcymi
gminami:Poczesnq,KamienicqPolskq, Konopiskamioraz Wo2nikami W jej sklad
wchodzi 5 solectw: Klepaczka,t-ysiec, Rudnik Maly, Starcza i Wtasna. Og6lna
powierzchniagminy wynosi 2O1Aha. Gmina Starczajako samodzielnajednostka
istniejeod 1992roku i obszarowowydzielonazostalaz gminyKamienica
samorzqdowa
gminapoto2onajest w zlewniWarty. Rzekami
Polska.Pod wzglgdemhydrograficznym
przezterengminysq: Kamieniczkaorazjq lewydoptywZimnaWoda.
przeptywajqcymi
Rze2ba terenu jest urozmaicona,pagorkowata.Najwyzszypunkt znajduje sig w
miejscowo5ci
t-ysiec- 331m n.p.m.
Obszargminy posiadadobrze rozwinigtqinfrastrukturgwodociqgowq,kanalizacyjnq,
gazawqi energetycznq.
Atrakcyjnewaloryprzyrodniczei dogodnalokalizacjastawiajq
inwestowania
ogromne mo2liwoSci
w r6znorakichkierunkach.

Cel przygotowaniaanalizy
Roczna analiza stanu gospodarkiodpadami komunalnymina terenie Gminy
Starczaza 2019 rok zosta&aprzygotowanaz uwagi na zobowiqzaniajakie nalo2one
zostafyna organ wykonawczygminy pzez obowiqzujEcew Polsce prawo w zakresie
gospodarki
odpadami.
Przedmiotowqanalizg pzygotowano w celu weryfikacji mo2liwo6citechnicznych
i organizacyjnych
Gminy Starczaw zakresiemozliwoSciprzetwarzaniazmieszanych
w tym:
odpadowkomunalnych,
. moZliwoSciprzetwarzaniazmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
zielonych oraz pozostalo6ciz sortowania i pozostalo6ciz mechanicznobiologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonychdo
skladowania,
r

potrzeb

inwestycyjnych auiEzanych z

gospodarowaniem odpadami

komunalnymi,
.

koszt6w poniesionychw zvtiqzku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem
odpadowkomunalnych,

.

liczbymieszkafic6w,

ktorzynie zawarliumowy,o ktorejmowaw art. 6
liczbywla5cicielinieruchomoSci,
ust. 1 ustawyz dnia 13 wrze6nia1996r.o utrzymaniuczysto5cii pozqdku w
gminach,w imieniukt6rychgminapowinnapodjq6dzialania,o ktorychmowaw
i
czystoSci
art.6 ust.6-12 ustawyz dnia 13 wrze6nia1996r.o utrzymaniu
porzqdkuw gminach(Dz.Q. z2o19r,poz.2010zpoln. zm.),
I

ilo6ciodpadowkomunalnych
na tereniegminy,
wytwarzanych

I

odpad6wzielonychodbieranychz
ilo6cizmieszanychodpad6wkomunalnych,
terenu gminy oraz powstajqcych z przetwarzaniaodpadow komunalnych
pozostatych z

sortowania ipozostalych

z

mechaniczno-biologicznego

przeluarzania odpad6w komunaInych pzeznaczonychdo skladowania.
UchwalaNr 61.1X.2015Rady Gminy Starczaz dnia 24 listopada2015r.w sprawie
uchwaleniaRegulaminuutrzymaniaczysto6cii porzqdkuna tereniegminyStarcza(Dz.
U.W.S.22015r.,poz.6217\.
Rady GminyStarczaz dnia 24 listopada2015r.w sprawie
UchwalaNr 62.1X.2015
uslugw zakresieodbierania
okre6leniaszczegoiowego
sposobui zakresuSwiadczenia
i zagospodarowania
tych odpadow
od wla5cicielinieruchomo5ci
odpad6wkomunalnych
(Dz.U.W.S.z 2015r.,poz.6218).
Rady Gminy Starczaz dnta24 listopada2015r.w sprawie
UchwalaNr 65.1X.2015
okre6lenia wzoru deklaracji o wysoko5ci optaty za gospodarowanieodpadami
komunalnymi(Dz.U.W.S.22A15r.,poz. 6221).
Rady Gminy Starczaz dnia 29 marca 2416r.w sprawie
Nr 78.X1.2016
UchwaNa
okre6leniawarunkowitrybu skladaniadeklaracjio wysoko6cioptatyza gospodarowanie
za pomocqSrodkow
odpadamikomunalnymisktadanejprzezwta5cicielinieruchomoSci
(Dz.U.W.S.z 2016r.,poa.2000).
komunikacji
elektronicznej
Nr 50.V11.2019
Rady Gminy Starczaz dnia 30 maja 2019r. w sprawie
UchwaNa
okre6leniaterminu, czgstotliwoScii trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie
(Dz.U.W.S.22019r.,po2.4108).
komunalnymi
odpadami
RadyGminyStarczaz dnia30 maja2019r.w sprawiewyboru
UchwalaNr 51.V11.2019
odpadamikomunalnymioraz ustalenia
metody ustaleniaoplaty za gospodarowanie
stawkiop+atyza gospodarowanie
odpadamikomunalnymi(Dz. U.W.S.z 2019r.,poz.
410e).

Og6lna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Starcza.
Odpadykomunalne
zgodnie7 ustawqz dnia 14 grudnia2O12r.o odpadach(Dz.U.
z 2019r., poz. 701 z po1n. zm.) zosta{yzdefiniowanejako odpady powstajqcew
gospodarstwach
pojazdowwycofanychz eksploatacji,a
domowych,z vqytqczeniem
tak2e odpady niezawierajqceodpadow niebezpiecznychpochodzqce od innych
wytw6rc6wodpad6w,kt6re ze wzglgduna sw6j charakterlub sktad sq podobnedo
odpadowpowstajqcych
w gospodarstwach
domowych.Zmieszaneodpadykomunalne
pozostajq zmieszanymi odpadami komunalnymi,nawet jezeli zostaty poddane
czynno5ci przetwarzaniaodpad6w, ktora nie zmienita w spos6b znaczqcy ich
wla6ciwo5ci.
2r6dla powstawaniaodpad6wkomunalnychto gospodarstwadomowe oraz obiekty
u2yteczno6cipubliczneji przedsiqbiorcyprowadzqcydzialalno6dna terenie gminy
Starcza.
Zapobieganiepowstawaniuodpad6wlub minimalizailaich ilo6cijest traktowanajako
punkt wyjSciawszelkich dzialandotyczqcychochrony Srodowiskaprzed odpadami
komunalnymi.Odpadykomunalnesq uciEzliwymi klopotliwymproduktemubocznym
produkcyjnej,
konsumpcjiorazdzialalnoSci
uslugoweji handlowejmieszkafic6w.
Od 1 lipca 2O13r. zostal uruchomionynowy system gospodarowaniaodpadami
prawem,stalasig podmiotem
komunafnymi.
GminaStarcza,zgodniez obowiqzujqcym
odpowiedzialnym
za organizacjqi funkcjonowanienowegosystemu.Gmina Starcza
gospodaruje odpadami komunalnymiw zamian za uiszczanq przez wta6cicieli
nieruchomo5ci
opNatg.
W okresieod 1 stycznia2019r. do 31 grudnia 2019r. usluggodbioruodpad6w
komunalnychwykonywala,wybrana w drodze przetargu nieograniczonegofirma
Srodowiska"Sp.zo,o. z Kamienicy
Polskiej.
,,Ochrona
Odpady komunalnez terenu gminy Starcza odbieranow postaci zmieszanej i
selektywnej.
Selektywnym
odbioremzostalyobjqtenastgpujqce
rodzajeodpadowkomunalnych:
. szkto,
'

papieritektura,

.

tworzywasztuczne,

r

metal,

.

odpadywielomateriatowe,

.

odpadybiodegradowalne,

.

popiol,

.

odpadyzmieszane

Zbi6rkaselektywnaodbywasiEw dw6chsystemach:
.

pojemnikowyrn:
odpadyzmieszane,odpadybiodegradowalne,

.

workowym:szklo,papieritektura,tworzywasztuczne,metal.

Zmieszane i segregowaneodpady komunalne z nieruchomo6cizamieszkalych
odbieranorazw miesiqcu.Razw miesiqcuodbieranotak2eodpadybiodegradowalne
niezamieszkatych
ro5linne,kuchenne,ogrodowei zielone.W pzypadku nieruchomo6ci
odpady odbierane by+y w terminach uzgodnionych indywidualnie pomigdzy
przedsiqbiorcq
nieruchomo6ci.
odpadya w{a6cicielem
odbierajqcym
Gmina Starcza,w ramach zawartejz przedsiqbiorcqodbierajqcymodpady umowy,
jeden punktselektywnejzbiorkiodpadowkomunalnych
(PSZOK)w celu
zorganizowata
odbioru odpadow ,,problemowych",czyli zuZytego sprzgtu elektrycznego i
Mieszkancygminy w ramach
oraz odpad6wwielkogabarytowych.
elektronicznego
uiszczanejoplaty mogli dostarcza6do PSZOKw RudnikuMatym nizej wymienione
odpady:
. odpadyremontowe:
,/ gruz betonowy,gruz ceglany, usunigtetynki, odpady ceramicznenp.
zdemontowanepfiki ceramiczne,porcelanowei ceramiczneelementy
wyposa2enia,
/

papy),
drewno(niezawieraiEce

,/ szkionp. okienne,szkloze szybami,szklouzbrojone,
.

metale,

.

szkto (butelki po napojach, sloiki bez nakrgtek, szklane opakowania po
kosmetykach),

.

(meble,wyktadziny,
dywany,ramyokiennedrewniane
odpadywielkogabarytowe
i plastikowe,drewnoopakowaniowe
typu palety,skrzynki),

.

tworzywasztuczne:odpady opakowanioweselektyrnie zbieranetypu butelki
jak kartonypo
PET,wiaderkaplastikowe,doniczki,opakowaniawielomaterialowe
napojach,

r zuzyte opony (z samochod6wosobowychi dostawczycho ladowno6cido 3,5
Mg, z taczek,rower6w,motocykli),
,

szybysamochodowe,

.

zu?W sprzqtelektrycznyi elektroniczny(sprzgtRTV i AGD),

.

odpadyniebezpieczne:
/ przeterminowane
lekarstwa,
r' Srodkiochronyro6lin,
./ kwasy,rozpuszczalniki,
farby,tusze,opakowaniapo farbach,lakierach,
r' bateriei akumulatory,
/ Swietl6wki,
2ar6wki,

.

folietypuworki,reklamowki,
odbierajqcychodpady
Na podstawiesprawozdanotrzymanychod przedsigbiorcow

iloSciodpadow:
komunalnez terenugminyStarczaw roku2019odebranonastgpujqce
Kod odebranych
odpadow
20 03 01

Masa odebranych

Rodzaj odebranych odpadow

Niesegregowane

(zmieszane)

odpadow [Mg]

odpady

446,120

komunalne
1 50 1 0 2

Opakowaniaz tworzywsztucznych

61,510

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

23J54

1 50 1 0 7

Opakowaniaze szkta

56,540

15 01 06

Zmieszaneodpady opakowaniowe

5,320

20 01 36

Zu?yteurzqdzenia elektrycznei elektroniczne

1,095

inne ni2 wymienione
w 20 A1 21, 20 01 23, i
20 01 35
1 50 1 0 1

Opakowania
z papieruitektury

3,130

20 01 08

Odpady kuchenne ulegajqcebiodegradacji

4,890

Zmieszaneodpady opakowaniowew czqsci

2,970

e x 1 50 1 1 6

zawieralqcepapier,tekturg,drewno,i tekstylia
z vrdokien
naturalnych
L4czna ilo56 odpadow odebranych od mieszkaricowGminy Starcza w roku 2019
wyniosla604,725Mg

Mo2fiwotic

przetvtarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w

zielonych oraz pozostalo6ci z sortowania i pozostaloSci z mechanicznobiologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do
skladowania.
Na terenie gminy Starcza nie ma mo2liwo6ci przetwarzania odpadow
komunalnych.Ws4ystkiezebranez terenu gminy Starczaodpady przekazyrane byty
do RegionalnejInstalacjiPrzetv,tazaniaOdpadowKomunalnychprowadzonejprzez
PzedsigbiorstwoKomunalneSp. zo.o. z siedzibqw Sobuczynie.
Czgstochowskie
Potrzeby inwestycyjne aiqzane z gospodarkq odpadami komunalnymi.
Potrzebyinwestycyjnenri4zane z gospodarkqodpadamiw 2020 roku wynikajAz
potzeby doskonaleniaistniejEcego
odpadamikomunalnymi
systemugospodarowania
na tereniegminyStarczaprzedewszystkimw sferzeselektyrnegozbieraniaodpadow,
prawidlowej segregacji odpadow oraz organizacji miejsca zbierania odpad6w
komunalnych.
Liczba mieszkaric6w
na terenie
Czynnikiemdecydujqcym
o iloi;ciwytwarzanych
odpad6wkomunalnych
gminyStarcza.jest liczbamieszkafic6w.
Liczbamieszkafic6w
zameldowanych
na koniec2019rokuwynosila2819.
Liczba mieszkafic6wzadeklarowanychw ramach nowego systemu gospodarowania
odpadamina koniec2019rokuwynosila2598.
Na dzien31.12.2A19r.
785 uda6cicieli
nieruchomo6ci,
selektywnqzbi6rkgzadeklarowalo
a 14 wta6cicieligromadzilo
odpadyw sposobzmieszany.
W cefu prawidlowegofunkcjonowaniasystemu regularnieprowadzonesq zadania
majqce na celu weryfikacjgdanych zawartychw zlo2onej deklaracjido ilo6ci os6b
faktycznieprzebyrajqcychna tereniegminy.
Liczba wla6cicieli nieruchomoSci,kt6ny nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w art.
6 ust. I ustawy o utrzymaniu czysto5ci i porzqdku w gminach.

W analizowanymotresie nie stwierdzonobraku um6w na odbi6r odpad6wz
odpadamikomunalnymiprzez
nieruchomoSci
nie objgtychsystememgospodarowania
GmingStarcza.
Wskaini ki odzysku przewidzi"n" Ooosiqgnigcia
MinistraSrodowiskaz dnia 15 grudnia 2017r. w
Zgodnie z rozporzqdzeniem
ulegajqcych
masyodpadowkomunalnych
sprawiepoziom6wograniczeniaskftadowania
MinistraSrodowiskaz
biodegradaqi (Dz. lJ. z 2017r.,poz. 2412, oraz rozporzqdzeniem
do ponownego
dnia 14 grudnia2016r.w sprawiepoziom6wrecyklingu,przygotowania
u?yciai odzyskuinnymimetodaminiekt6rychfrakcjiodpad6wkomunalnych(Dz. U. z
poziomwynosiodpowied
nio:
2016r., poz.2167),dopuszczalny

odzysku w 2019

Osiqgnigtepoziomy
recykfingu przezGming

roku

Starczaw 2019roku

min.40%

40,86

6o0/o

87,32

max.4oo/o

38,96

Wymaganypoziom
Rodzaj odpad6w

Papier,metal,twozywa
sZuczne,szklo
Inne niz niebezpieczneodpady
budowlane i rozbiorkowe

poziommasy
Dopuszczalny
odpadowkomunalnych
ulegajqcychbiodegradacj
i
przekazywanych
do
skladowania
w stosunkudo
masytychodpadow
wytworzonych
w 1995r.
WyZA podane wska2nikiwyliczono na podstawiesprawozdanotzymywanychod
przedsigbiorc6w
odpadykomunalne.
nieruchomoSci
odbierajqcych
od rada6cicieli
Z powyzszegowynika,ze GminaStarczaw 2019 roku osiqgnglawymaganepoziomy
dla:
o pffits,czylipapieru,metalu,tworzywsztucznychi szkla,
.

i rozbi6rkowych,
innychni2niebezpieczne
odpad6wbudowlanych

.

masy odpad6w komunalnychulegaiqcychbiodegradacjiprzekazy,ttanych
skladowaniaw stosunkudo masytych odpad6wwytworzonychw 1995r.

Koszty obslugi systemu
W 2019rokukoszty antiqzanezgospodarkqodpadamiwynosily
414 980,60zl
Wyposaienie mieszkafc6w w pojemniki do gromadzeniaodpad6w
W ramach systemu wyposa2onowszystkie nieruchomo6cizamieszkale (wg
zlo2onychdeklaracji)w pojemnikido gromadzeniaodpad6w.WlaScicielom,ktozy
zadeklarowalisegregowanieodpad6w komunalnych dostarczono rowniez worki
przeznaczonedo selektywnegozbierania odpad6w.
pojemnikido gromadzenia
W 2019roku GminaStarczazakupitana vrdasno36
odpad6w
komunalnych
w iloSci:795 sztuk.
Podsumowanie
Na podstawie powyzszych danych naleZy stwierdzi6, ze system gospodarki
odpadami komunalnymina terenie Gminy Starcza w 2019 roku funkcjonowal
prawidlowo. Mieszkaicy mieli mozliwo56 pozbycia sig wszystkich odpad6w
komunalnych powstajqcychw gospodarstwiedomowym.
Mieszkaficyw cenie opfaty jakq ponoszEw ramach nowego systemu gospodarki
odpadami zaopatrzenizostaliw worki na odpady komunalnesegregowane(papier,
metal, tworzywa sztuczne, szklo) oraz pojemniki na odpady zmieszane i
biodegradowalne.Segregacja odpadow odbywa{a sig w wigkszo6ci przypadkow
prawidlowo.
Priorytetemna rok2A2Ojestdalszaedukacjaekologicznamieszkafc6wGminyStarcza
w zakresiegospodarkiodpadamikomunalnymi
w celu ograniczenia
ilo6ciwytwarzanych
odpad6w.Nale2yalroci6 uwage na prawidlowysposobsegregowaniaodpad6wprzez
mieszkafic6w,co pozuroliosiqgnqdwysokie poziomyodzyskuw latach przyszlych,
a w konsekwenciikorzystniewpfynie na gospodarkgodpadamina terenie Gminy
Starcza.

